Egy jó hírt szeretnék megosztani Önnel: a Down-szindrómával született Marci tavaly
szeptembertől gyógypedagógiai óvodába jár.

Bár szülei már kéthónapos korában elhozták hozzánk, a Down Alapítvány Korai Fejlesztő
Központjába, a fejlesztést hátráltatta, hogy a kisﬁú félévesen epilepsziával, majd egyévesen
leukémiával kórházba került, így a kezdeti időszakban nagyon nehezen indult meg Marci
fejlődése.
Hogy mégis sikerült, az nemcsak a gyermek és a szülők, de az Ilka utcai Korai Fejlesztő
Központ gyógypedagógusai számára is hatalmas eredmény! Marci fejlesztése során sohasem adták fel a reményt, hogy egyszer majd meglódul a fejlődésben, önállóan felül és járni
kezd.

Hittek benne, mint minden hozzánk kerülő gyermekben. Ők tudják, ahogy ma már Ön is,
hogy amikor egy csecsemő sérülten jön a világra, az nem jelenti azt, hogy örökre a szüleire
utalva vagy egy állami intézetnek kiszolgáltatva kell élnie.
Munkatársaink a Korai Fejlesztőben Marcit nem hagyták magára, a legjobbat hozták ki
belőle. Gyógytornászunk mindent elkövetett, hogy Marci mozgásfejlődése ne maradjon
el a sok betegség, vizsgálat és kezelés miatt. Hála a gondos és felkészült pedagógusoknak,
Marci a kemoterápia végére megtanult kúszni, majd másfél évesen felült!

Mi elhivatottságunkat és szakértelmünket adjuk a Down-szindrómával született babáknak,
de mindez nem elegendő, mert túljelentkezés van a Korai Fejlesztőbe! Csak úgy oldhatjuk
meg a problémát, ha megpróbáljuk felgyorsítani a házban megvásárolt másik ingatlan felújítását.
Kérem, ha lehetősége van rá, adományával ismét támogassa a Down-szindrómás
gyerekeket. Az Ön 5000 forintos adománya lehetővé tenné egy négyzetméter felújítását,
2000 forintból pedig alapanyagokat vásárolhatnánk.

Hozzájárulásával bővíthetjük a Korai Fejlesztőt, így több gyermek juthatna el arra a fejlettségi szintre, hogy integrált óvodába járhasson! Kérem, támogassa munkánkat, hogy senkiről se kelljen lemondanunk: most még sok, a Marciéhoz hasonló helyzetű gyermeknek
segíthet! Az elhivatottság és a kemény munka az Ön adományával együtt csodákra képes.
Segítségét előre is köszönöm,
dr. Gruiz Katalin
elnök

Kérjük, fordítson!

Marci gyôzött:
3 évesen elkezdte a fejlesztô ovit
(édesanyja mesél)

„Marci 2005 novemberében született, első
gyermekünkként. Már a kórházban érdeklődtünk a fejlesztési lehetőségek iránt,
így igen korán, 2 hónapos korában jelentkeztünk a Down Alapítvány Korai
Fejlesztôjébe, az „Ilka utcába”. Nagyon
kedvesen fogadott minket az akkori vezető, Éva néni, aki a baba fejlesztése mellett
ellátott minket mindenféle jó tanáccsal az
egészen pici babák fejlesztési lehetőségeiről.

A Down-babák fontos segítôtársa
a Korai Fejlesztô, mert:

• itt zajlik az elsô 3 évben mozgásfejlesztés,
• segít a kisgyermeknek a beilleszkedésben,
• segít a gyermeknek bekerülni az iskolarendszerbe,
• segít a szülôknek a gyermeknevelésben,
• speciális eszközöket kölcsönöz a családoknak,
• ingyenesen vehetik igénybe a rászorulók.
Egy Down-baba minél elôbb kap
szakszerû segítséget, annál jobban
fejlôdhet tovább.
Kérjük, támogassa a Korai Fejlesztô
bôvítését!
5000 forinttal felújíthatunk 1 négyzetmétert,
2000 forintból alapanyagokat vehetünk.

Köszönjük!
Marcit. Mozgásfejlődése elmaradt, éppen
ezért nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a kemoterápia végére megtanult
kúszni, majd másfél évesen felült!

ál
Minél elôbb kap segítséget, ann
jobban fejlôdhet.
Marcináll féléves
f l
korában
k b epilepsziát
l
did
agnosztizáltak, de mi rendületlenül folytattuk a heti kétszeri fejlesztést, ami egyéni órákból és DSGM-terápiából (azaz
mozgásrehabilitációs terápia) állt. Fejlődése ekkor lelassult a szedett gyógyszerek
hatására, de hittük, hogy csak jobb és jobb
lehet Marcinak. Gyógytornászunk mindent elkövetett, hogy Marci mozgásfejlődésében ne történjék visszaesés.

Egyévesen leukémiát állapítottak meg
Marcinál az orvosok, így a fejlesztőbe járás elmaradozott. A pedagógusok segítettek minket abban, hogy ha nem tudtunk
részt venni az órarend szerinti foglalkozásokon, akkor eltérő időben is fogadták

A Down Alapítvány Korai Fejles
Központjában nagy a túljelentkezztô
és,
egyelôre kevés a hely.
Kétéves volt Marci, amikor az epilepsziából gyógyultnak nyilvánították, és a hematológiai kontrollok száma is csökkent.
Ekkor rohamos fejlődésnek indult, egyszer
csak mászott, felállt, majd 3 éves kora előtt
néhány hónappal elindult. Értelme nyiladozott, egyre közreműködőbb lett az órákon, tovább ﬁgyelt, és szívesen játszott új
dolgokkal.”
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